Załącznik nr 2 do Umowy

Dotyczy projektu finansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Umowy o powierzenie grantu nr
1140/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W imieniu Administratora – właściwego Ministra, przekazujemy informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”:
Administratorem danych osobowych w odniesieniu do Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach, którego realizowany jest Projekt
Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR” jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, ma on swoją siedzibę pod
adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (dalej również jako „Minister” lub
„Administrator”).
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa – Panią Anną
Kosycarz, jest możliwy: pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty
elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.
Minister przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:
1) udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie realizacji
projektów,
2) potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3) wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4) raportowania o nieprawidłowościach,
5) ewaluacji,
6) monitoringu,
7) kontroli,
8) audytu,
9) sprawozdawczości oraz
10) działań informacyjno-promocyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania przez Ministra danych osobowych jest co do zasady
konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze - na podstawie przepisów
prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają m.in. z
przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa
europejskiego oraz:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi,
3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020
r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych
i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych
działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz
przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej
odporność (REACT-EU);
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.
* Jeżeli Minister będzie przetwarzał dane osobowe tzw. szczególnej kategorii – w zakresie
zdrowia (dotyczące niepełnosprawności) podstawą ich przetwarzania jest wyraźna zgoda
osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
* Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra jest również uzasadniony
interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) –
podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z
realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.
Odbiorcami danych osobowych są:
1) podmioty, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach obsługi Funduszy
Europejskich, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących
i wdrażających, a także beneficjenci, eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole,
szkolenia, wsparcia i ewaluacje, m.in. Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów
Polska Cyfrowa, Grantobiorca – Gmina Jędrzejów.
2) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z obsługą Funduszy Europejskich,
3) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT
i operatorzy telekomunikacyjni.
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją programów operacyjnych
przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytanie m.in.
o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je
pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą
przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której
dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację,
2) prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 17 i 18 RODO,
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe
były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa
określa art. 17 RODO.
3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4) prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje,
że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
5) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to
technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą,
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu
powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże
on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym
Minister przekaże organom Unii Europejskiej zbiorcze zestawienie wydatków zawierające
wydatki ostatecznie rozliczające zakończony projekt (zgodnie z art. w art. 140
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r.). W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii
Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8) Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie są
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9) Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą albo od instytucji i
podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności
wnioskodawców, beneficjentów, grantobiorców.
W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą podanie
danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości
podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki z Funduszy Europejskich.
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